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Tiếp tục đọc sách ở nhà với các tài liệu kỹ thuật số này.  Những tài liệu này có thể truy cập 

mỗi ngày; tuy nhiên, Trình độ đọc tăng tốc, Accelerated Reader (AR) chỉ có thể truy cập cho học 

sinh đã được phép truy cập. 

Destiny Discover.  Học sinh có thể đăng nhập vào my.clayton.k12.ga.us và nhấp vào Destiny để 

mở danh mục truyền thông của trường. Tài liệu đọc có sẵn có thể bao gồm: Sách điện tử, sách 

tương tác và bài viết bách khoa toàn thư. 

MyOn.  Học sinh có thể đăng nhập vào my.clayton.k12.ga.us và nhấp vào Clever để đăng nhập 

và đọc sách kỹ thuật số trong MyOn. Khi học sinh đọc xong, học sinh có thể thể hiện sự hiểu biết 

bằng cách làm bài kiểm tra trong MyOn hoặc, nếu trường có phép truy cập, trong Acceberated 

Reader. 

Open eBooks.  Sách điện tử cung cấp quyền truy cập miễn phí cho hàng ngàn sách điện tử có thể 

đọc được bằng Ứng dụng có sẵn cho các thiết bị Apple iOS hoặc Android. Yêu cầu mã truy cập 

bằng cách gửi email tên con, cấp lớp và tên trường tới claytonreads@clayton.k12.ga.us 

Renaissance Accelerated Reader (chỉ có sẵn ở nhà nếu học sinh đã được phép truy cập) Bài 

kiểm tra đọc nhanh cho phép học sinh thể hiện sự hiểu biết về cuốn sách mình đã đọc. Phụ huynh 

và học sinh được khuyến khích làm theo những thực hành tốt này khi học sinh đọc và làm bài 

kiểm tra Accelerated Reader: 

•  Chọn một cuốn sách yêu thích. 

•  Đọc một vài trang để chắc chắn bạn có thể đọc xong cuốn sách. 

•  Đọc xong toàn bộ cuốn sách. 

•  Làm bài kiểm tra Accelerated Reader trong vòng một ngày sau khi đọc xong cuốn sách. 

•  Truy cập vào tinyurl.com/claytonar để đăng nhập vào Accelerated Reader. Tên người 

dùng là số ID của học sinh bỏ 0 đầu tiên. Mỗi học sinh biết mật khẩu của mình. 

•  Không sử dụng sách trong khi làm bài kiểm tra. 

Thư viện Tumblebook.  Thư viện công cộng của quận Clayton cung cấp quyền truy cập vào 

TumbleBook, một bộ sưu tập hàng trăm sách điện tử bao gồm sách ảnh hoạt hình, sách chương 

đọc, video và nhiều hơn nữa. Truy cập vào claytonpl.org/kids để bắt đầu đọc. 

E-Read Kids.  Thư viện công cộng quận Clayton cung cấp quyền truy cập vào E-Read Kids, 

một bộ sưu tập hàng ngàn sách điện tử và sách nghe đọc.  Cần có số thẻ thư viện để truy cập vào 

bộ sưu tập. Truy cập claytonpl.org/kids để bắt đầu đọc. 
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